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Beste jeugdleden en ouders

Dit is het digitale informatieboekje voor het seizoen 2022.

Hierin kun je alles vinden over wat je moet weten over bijvoorbeeld vrijspelen en 
trainingen.
De jeugdcommissie organiseert dit jaar weer enkele evenementen. Deze vind je terug 
in de activiteitenkalender. Deze vindt ook terug op de website
www.htvassumburg.nl en op de clubApp.

Mocht je nog andere vragen hebben stuur dan een e-mail naar: 
jeugdcommissie@htvassumburg.nl 
De namen kan je vinden op de site onder het bestuur en commissies.

Veel tennisplezier het komende seizoen!

De jeugdcommissie en de clubtrainers Peter Pollé en Erik-Jan Ras.
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Aan onze nieuwe jeugdleden

Beste jongens en meisjes,

Namens de jeugdcommissie, clubtrainerstrainers; Peter Pollé en Erik-Jan Ras en alle 
andere leden heten we je van harte welkom bij onze tennisvereniging H.T.V. 
Assumburg.
We hopen dat jullie veel gezelligheid en tennisplezier zullen hebben op ons tennispark
en dat jullie je snel thuis zullen voelen.

Informatie kan je vinden op de HTV Assumburg site, Facebook, Instagram en op de
ClubApp.  Tevens  zullen  de  eventuele  nieuwe  leden  kennismaken  met  onze
vereniging. De clubtrainers Peter en Erik-Jan leggen je uit hoe alles te werk gaat op
het tennispark, waar je je aan moet houden, hoe de regels op het park zijn, wat voor
kleding en welk type schoenen het beste zijn, hoe je de baan af moet hangen en nog
veel meer nuttige zaken.
Als je na deze uitleg nog vragen hebt of iets niet helemaal goed begrepen hebt, kun je
het altijd vragen aan Peter, Erik-Jan, iemand van de jeugdcommissie of als je iemand
ziet op het park.

Onze accommodatie
Bij H.T.V. Assumburg beschikken we over 8 gravelbanen, een oefenkooi, een mini
tennisbaan.  En  natuurlijk  een  clubhuis;  genaamd Baan9.  Als  het  allemaal  met  de
voorbereidingen weer lukt is het park dit jaar geopend vanaf 15 maart tot zeker eind
november.  Maar  we  hopen  langer,  mits  het  weer  het  toe  laat.  Daarna  gaat  het
tennispark dicht tot half maart 2023.
Het tennispark kun je vinden aan de Communicatieweg 4 te Heemskerk.
Het telefoonnummer is van het park is 0251-230910.

Contributies in 2022
   Contributie Inschrijfgeld wat éénmalig is

Junioren 5 t/m 8 jaar € 40,-. € 15,-.
Junioren 9 t/m 12 jaar € 60,-. € 15,-.
Junioren 13 t/m 17 jaar € 85,-. € 15,-.
Senioren vanaf 18 jaar t/m 21 jaar € 115,-. € 15,-.
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Waar moet je aan denken als je gaat tennissen?
Allereerst moet je de juiste kleding en schoenen aan hebben.
Atletiek, wielerbroeken, strandkleding en oversized hemden met grote letters of cijfers
zijn  niet  toegestaan  op  de  tennisbaan.  Schoenen  moeten  geschikt  zijn  voor
gravelbanen, d.w.z. een vlakke zool, zonder diepe uitsparingen. De profielhoogte mag
niet meer zijn dan 2 mm.
Je neemt je tennisracket, ballen, je tennispasje mee. 

In de hal van het clubhuis hangt een touchscreen en een kaartlezer. Met je tennispasje
kun je daarop banen afhangen. Als dit gebeurd is, kun je op de aangegeven baan en
tijd gaan tennissen. Je mag gaan tennissen als er niemand op de baan is of als het tijd
is om te wisselen. Als je niet precies weet hoe je af moet hangen kun je het altijd
vragen aan iemand die in de buurt  is. Zie ook de uitgebreide handleiding op onze
internetsite https://www.htvassumburg.nl/digitaalafhangen

Het tennispark
Houd het  park en het  clubhuis schoon en netjes.  Dit  betekent  onder andere dat  je
ijspapiertjes ed. in de afvalbakken doet, je lege flesje weer naar binnen brengt en lege
glazen weer in de kantine zet etc. Dit geldt natuurlijk ook voor de volwassenen die een
kopje koffie of iets anders hebben gedronken. 
Op bepaalde tijden is de bar open. Er staat dan iemand achter de bar die je lekkere
dingen verkoopt. Het is handig als je door je ouders geld laat storten op je spelerspas,
want daar kan je mee betalen in de kantine. Ook is daar de EHBO kist en kun je bellen
als het echt nodig is.

5

https://www.htvassumburg.nl/digitaalafhangen


Speeltijden voor de jeugd
De jeugd mag tennissen op maandag tot en met vrijdag van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Op woensdag is dit van 13.00 uur tot 19.00 uur. In het weekend en op feestdagen
hebben jullie speelrecht van 8.00 uur tot 16.00 uur
Tussen  18.00  uur  en  19.00  uur  mogen  jullie  op  werkdagen  tennissen  en  als  er
volwassenen komen kunnen ze jullie afhangen maar jullie kunnen de volwassenen ook
afhangen, want op dit tijdstip hebben jullie net zoveel speelrecht als de senioren.
In het weekend hebben jullie speelrecht van 8.00 uur tot 18.00 uur. Dit geldt alleen als
er geen toernooien of competitie gespeeld wordt. Dit geldt ook op feestdagen. Op alle
dagen en tijden dat jullie speelrecht hebben kunnen jullie op alle banen tennissen; op
baan 8 hebben senioren voorrang. Dit betekent dat de volwassenen jullie niet kunnen
afhangen op baan 1 tot en met 7. Baan 7 is meestal bezet door trainers, soms is er een
tweede baan in gebruik voor lessen.

Kids Sport en Spelmiddagen
Weet je nog niet welke sport je leuk vind, dan zijn de kids sport en spelmiddag echt 
iets voor jou! 
Iedere woensdag- en vrijdagmiddag is er een sport en spelmiddag op het tennispark 
van H.T.V. Assumburg. Dit is voor de jongste jeugd van 5, 6, 7 en 8 jaar.
Het begint om 15.00 tot 16.00 uur.
Erik-Jan en Peter coördineren. Als je het leuk vindt om te tennissen, maar je weet niet 
zeker of je tennis leuk vindt, dan is dit echt iets voor jou. Je gaat behalve tennissen 
ook voetballen, hockeyen enz. Zo leer je ontdekken wat je leuk vindt. We maken het 
gezellig en sportief met elkaar.
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De tennislessen

Zomertraining
Er wordt zomers getraind van begin april tot eind september.
Het aantal lessen in de zomers bedraagt 16. De lessen duren 60 minuten. 
Het bedrag hangt af van de leeftijd van uw kind. Tijdens de schoolvakanties en op
officiële feestdagen, is er geen training.
Er wordt meestal gelest in groepjes van gemiddeld 4-6 kinderen per baan. De training
staat onder leiding van de clubtrainers Peter Pollé en Erik-Jan Ras en vindt plaats op
tennispark H.T.V. Assumburg aan de Communicatieweg 4 in Heemskerk. Er wordt
training gegeven volgens het Tenniskids schema.
Als het erg slecht weer is en je weet niet zeker of de lessen doorgaan of als je gebracht
wordt, kijk dan even op de webcam van H.T.V. Assumburg. Zie je veel plassen liggen
op de banen, dan kan helaas de les niet doorgaan. 
https://www.htvassumburg.nl/webcam

Wintertraining
De  wintertraining  vindt  plaats  in  Sportcentrum  Heemskerk  aan  de  Kerkweg  in
Heemskerk. De wintertraining begint eind september en duurt tot begin maart; alles
bij  elkaar  18  lessen.  De  lessen  duren  60  minuten.  In  het  sportcentrum  wordt  er
lesgegeven aan ongeveer 5-8 kinderen op 1 baan of 2 banen. 

Als kinderen lid van de vereniging worden en ze hebben nog nooit tennisles gehad, is
het aan te raden dat de kinderen les krijgen. In het begin zullen er veel balspelletjes
worden  uitgevoerd.  Zo  kunnen de  kinderen  leren  om de  balvaardigheden  goed  te
bemachtigen. Peter en Erik-Jan zal ten alle tijden kijken wat een kind reeds met bal en
racket kan.

Privétraining
Voor het volgen van privétraining neem je contact op met de clubtrainers.
www.topptenntennis.nl
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Clubkampioenschappen voor de jeugd
Een  keer  per  jaar  worden  de  clubkampioenschappen  gehouden.  Iedereen  kan
inschrijven via www.toernooi.nl
Of je goed kan tennissen of dat je alleen voor je plezier tennist, dat maakt allemaal
niet uit.

Je kunt inschrijven op maximaal twee onderdelen, te weten: 
1 Enkel
2 Dubbel
3 Gemengd dubbel

De jongste  kinderen  spelen  alleen  enkelpartijen.  Dit  kan  tegen  zowel  jongens  als
meisjes  zijn.  Als  je  met  alle  onderdelen  meedoet,  kun  je  natuurlijk  niet  te  veel
verhinderingen op het inschrijfbriefje opgeven. Het indelen van alle wedstrijden wordt
dan een onmogelijke klus voor degene die alles indeelt.

 De wedstrijden worden in poules gespeeld. Meestal zitten er vier of vijf kinderen in
een poule,  maar dit  hangt ook af  van het aantal  inschrijvingen. De poules worden
ingedeeld in overleg met clubtrainers. Zij is het beste op de hoogte van het spelniveau
van de kinderen. Omdat er in poules wordt gespeeld, kunnen de kinderen op eigen
niveau tennissen en krijg je geen “inmaakpartijen”. De kinderen in de hoogste poules
kunnen meestal beter tennissen dan de lager ingedeelde kinderen. Het spreekt voor
zich dat  deze kinderen in een poule-indeling met minder sterke spelers  grote kans
maken om als winnaar uit de wedstrijd komen. Daarom gaan uit de sterke poule de
kinderen allemaal door naar de afvalwedstrijden in de finalerondes.  Uit  een lagere
poule gaan  minder  kinderen  door.  De eindstand in  de poules is  bepalend voor de
plaatsing in de finalerondes. Over het algemeen krijgen de kinderen die de eerste en
tweede plaats  van hun leeftijdscategorie  behaald  hebben een trofee.  Dit  hangt  een
beetje af van het aantal deelnemers in de categorie. 
De winnaars van alle enkelspelen krijgen de wisselbeker.  Deze wisselbeker mag je
een jaar lang op je kast zetten, daarna willen we hem graag weer terug om je naam in
te laten graveren en aan de volgende winnaar te geven.
Dit jaar starten de clubkampioenschappen op: tot nader order nog niet bekend wegens
corona. 

Toernooien
Als je tennist, is het leuk om ook eens een toernooi te spelen.
Je logt in op de KNLTB-site met je pasnummer en wachtwoord. Hier kan je onder
mijn tennis/toernooien, alle toernooien opzoeken.
In de buurt van Heemskerk vinden er in de zomer veel toernooien plaats.
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Competitiewedstrijden
Vanuit de jeugdcommissie ontvang je een inschrijfformulier om deel te nemen aan de
competitiewedstrijden.

Leeftijd: 6 -10 jaar:
Door Assumburg wordt er een onderlinge competitie opgezet. De wedstrijden vinden
plaats bij de Hulstenaar een van de andere tennisverenigingen van Heemskerk. Het is
woensdag van 16.00-17.00.

Leeftijd: 10 -12 jaar 
Junioren competitie.  Er wordt gespeeld op de zondagen,  via de KNLTB opgezette
competitie.

Leeftijd: 11-14 jaar en 11-17 jaar
Er wordt gespeeld op de zondagen, via de KNLTB opgezette competitie.

De indeling van de teams wordt via de jeugdcommissie en de clubtrainers  geregeld.
Als je competitie speelt, moet je een geldig spelerspasje hebben, hier staat je foto en je
KNLTB-nummer op. 

De laatste jaren doen wij als vereniging ook mee met de najaarscompetitie.
Deze vindt plaats in de maanden september, oktober en soms begin november.
Hier ontvang je te zijner tijd mail over om je in te schrijven.

We hopen dat jullie een leuk en gezellig tennisjaar zullen hebben met veel mooi weer
zodat jullie veel op de baan kunnen staan.

Voor een inschrijfformulier is het niet nodig dat je belt. Via de site kan je lid worden. 
Hier de link: https://www.htvassumburg.nl/lid-worden  
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,-.
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ClubApp
Het is namelijk zo dat de HTV Assumburg sinds enige tijd een eigen ClubApp heeft,
de KNLTB ClubApp.
Als je deze app gebruikt, kun je direct kennisnemen van belangrijk clubnieuws. Je
krijgt dit nieuws n.l. aangeleverd via een push-bericht.
Daarnaast is je rating in te zien en bijgewerkt met je laatste resultaten.
Je uitslagen van de competitie staan er ook in verwerkt en je kunt andere teams als
favoriet toevoegen.
Dat geldt ook voor je resultaten die je in een toernooi hebt gehaald.
Je kunt tennismaatjes zoeken en je kunt andere leden vinden binnen onze vereniging
en uitnodigen om te tennissen.
Je  ziet.  Er  zijn  een  heleboel  voordelen  Met  de  komst  van  deze  App zijn  wij  als
vereniging beter in staat alle leden snel te bereiken met belangrijke clubinformatie.
Het is dus bijzonder handig de ClubApp op je mobiele telefoon of tablet te installeren.

Waar vind ik mijn inloggegevens voor de ClubApp?
Via het mailadres wat bekend is bij de club heb je de mogelijkheid om een nieuw
wachtwoord in te stellen, als je dat nog niet hebt.
Met dat wachtwoord kun je inloggen in de ClubApp. 
https://www.knltb.nl/over-knltb/wat-doet-de-knltb/knltb-online/apps-van-de-knltb/
knltb-clubapp/

Het bestuur en de Jeugdcommissie van Tennisvereniging 
Assumburg wensen kind en ouder veel tennisplezier!
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